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Képmás.hu - 2021. február 24. 

Beleszóljunk-e abba, hogy kivel barátkozzon a gyerek? 

Egykor vidéki diákként botladoztam az ELTE pszichológia tanszékének folyosóin, amikor egy hozzám 

hasonlóan tanácstalan lány fordult felém: „Tudod, hogyan kell felvenni a tanegységeket?”  

https://kepmas.hu/hu/beleszoljunk-e-abba-hogy-kivel-baratkozzon-gyerek 

Telex.hu – 2021. február 24. 

Még életbe sem lépett a melegek örökbefogadását megnehezítő törvény, máris akadályozzák őket 

Bátki Anna, az ELTE meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó-képzésének alapítója 

a Telexnek azt mondta: az elfogadott javaslatok teljesen ellentmondanak ezeknek a céloknak, pont 

azok számára lesz igazán nehéz az örökbefogadás, akik jellemzően sokkal inkább hajlandók voltak 

elvállalni az idősebb, problémásabb vagy nehezebb sorsú gyermekek nevelését is. 

https://telex.hu/belfold/2021/02/24/hatter-tarsasag-meg-eletbe-sem-lepett-a-melegek-

orokbefogadasat-megnehezito-torveny-maris-akadalyozzak-oket 

Hír TV – 2021. február 24. 

Molnár Antal megbízása öt évre szól a vatikáni testületben 

Molnár Antal, a Történettudományok Pápai Bizottságának magyar történésze, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Történettudományi Intézetének igazgatója volt Velkovics Vilmos vendége, 

Magyarország élőben extra című műsorunkban. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/molnar-antal-megbizasa-ot-evre-szol-a-vatikani-testuletben-

2517459 

Jochapress.hu - 2021. február 24. 

Konferenciát rendeztek a "Nők a vízilabdasportban" témájában 

A konferencia első előadója dr. Bukta Zsuzsanna, az ELTE egyetemi adjunktusa, a MOB Nők a 

Sportban Bizottságának tagja volt. Témája a „Nők a vízilabdasportban – sportoló nők véleménye a 

nemi sztereotípiák és a vízilabdázás kapcsolatáról” szólt, melynek alapját 2018-ban elkezdett 

kutatása adta. 

http://jochapress.hu/konferenciat-rendeztek-nok-vizilabdasportban-temajaban/ 

Szimpatika.hu – 2021. február 24. 

Van-e a kutyának testképe? 

Az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak új eredményei szerint a kutyák képesek felismerni a testüket, 

mint akadályt, amely képességet az embereknél az önreprezentáció egyik elemi megnyilvánulásának 

tartják. 

https://szimpatika.hu/cikkek/10368/van-e-a-kutyanak-testkepe- 

24.hu – 2021. február 24. 

Lefokozhatják a magyar csúcsföldrengést 

Az ELKH Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium és az ELTE TTK geofizikusai azonban 

leporolták a korabeli forrásokat, és a történelmi leírásokat modern geofizikai ismeretekkel ötvözve 

árnyalták e kijelentést. 

https://24.hu/tudomany/2021/02/24/foldrenges-komarom-epicentrum/ 
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Eduline.hu – 2021. február 25. 

Megvan, hány ponttal lehet bekerülni a Radnóti, a Trefort és a Révai szóbeli felvételijére 

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium nyolc évfolyamos 

képzésére jelentkezőknek legalább 82 pontot, az 1+6 évfolyamos képzésre jelentkezőknek pedig 81 

pontot kellett szerezniük a központi írásbelivel ahhoz, hogy szóban is bizonyíthassanak. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20210225_kozepiskolai_felveteli_szobeli_ponthatarok 

ATV – 2021. február 25. 

Rácz Zsófia nem tekinti magát politikai kinevezettnek 

A fiatalokért felelős helyettes államtitkár az ELTE Politológus Műhelyének beszélgetésén vett részt. 

http://www.atv.hu/belfold/20210225-racz-zsofia-nem-tekinti-magat-politikai-kinevezettnek 
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24.hu – 2021. február 25. 

Megerőszakolták Dzsingisz kán feleségét? 

Uhrin Dorottya történésszel, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék tudományos munkatársával, a 

középkori Mongólia szakértőjével beszélgettünk. 

https://24.hu/tudomany/2021/02/25/dzsingisz-kan-feleseg-kozepkor/ 

Magyar Kurír – 2021. február 25. 

Beszélgetés Európa ismeretlen védőszentjéről 

A közelmúltban jelent meg Hans Hellström Svéd Szent Brigitta című kötetünk, amely bemutatja a 

hazánkban kevésbé ismert szentet. A kötet fordítójával, Kőrösiné Merkl Hildával beszélgettünk, aki 

évtizedekig az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanított skandináv irodalmat, és Szent Brigitta életét 

kutatja. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/aki-imajaval-fiat-is-megmentette-pokoltol-beszelgetes-europa-

ismeretlen-vedoszentjerol 

Sárvár Rádió – 2021. február 25. 

A megyében kell tartani a jó turisztikai szakembereket 

A turisztikai képzés most már egyetemi szinten is adott Vas megyében, és mint ismert, a turisztikai 

technikum és az ELTE közötti megállapodás révén Sárváron is tovább erősödik – mondta el Kondora 

Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke. 

https://www.sarvarradio.hu/a-megyeben-kell-tartani-a-jo-turisztikai-szakembereket/ 

Pannónia Blog – 2021. február 25. 

Brusznyai Árpád, a kommunizmus áldozata 

Az eljárás során Moravcsik professzor és Kodály Zoltán is igyekezett közbenjárni a klasszika-filológus 

érdekében, erőfeszítéseik kudarcot vallottak. Moravcsik Gyula Kossuth-díjas egyetemi tanár, 

akadémikus, az ELTE Görög-Filológiai Intézetének vezetője például a következőket írta 1957. 

szeptember 4-én: 

https://pannonia.blogstar.hu/2021/02/25/vertelen-forradalomert-harcolt-megis-vertanu-lett-

brusznyai-arpad-a-kommunizmus-aldozata/106584/ 

Bevezetem.eu - 2021. február 26. 

Elindult a VM magazin második évfolyama 

Szerzői csapatunk tagjai közt idén is szerepelnek a magyar nemzetipark-igazgatóságok, a WWF 

Magyarország, az Ökológiai Kutatóközpont, az ELTE Ember-Környezet Tranzakció Intézet, valamint a 
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magyar természetfotózás kiemelkedő alakjai. 

https://bevezetem.eu/2021/02/26/elindult-a-vm-magazin-masodik-evfolyama 

Megjelent még: Marketing&Media Online - digitalhungary.hu – Artnews.hu 

Mandiner.hu – 2021. február 26. 

Álhírek és szólásszabadság: mit tehet a modern nyilvánosság? 

Csepeli György szociológus, szociálpszichológus, az ELTE professor emeritusa rövid hozzászólásában 

azzal egészítette ki Chabay mondandóját, hogy szerinte „a közösségi média lerombolta azon 

védműveket, amelyek a félinformációk terjedését gátolták”, és „a tanulatlan tömegek forradalmához 

vezetett”. 

https://mandiner.hu/cikk/20210226_alhir_szolasszabadsag 

Növekedés.hu – 2021. február 26. 

Rekord évet zárt a Richter 

A cég az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékével közös konzorciumban továbbra is 

aktívan részt vesz annak a fehérje alapú gyógyszernek a kifejlesztésében, amely a remények szerint 

gátolni képes a vírus szaporodását, terjedését. 

https://novekedes.hu/medicina/rekord-evet-zart-a-richter-iden-is-az-arbevetel-novekedesevel-

szamolnak 

Webradio.hu - 2021. február 26. 

Művészeti portréfilmek az Uránia online csatornáján 

A New Yorkba emigrált Krencsey Marianne is emlékezik a kamera előtt, de látható lesz az ELTE 

legendás Universitas együttesének története is. 

https://webradio.hu/hirek/kultura/muveszeti-portrefilmek-az-urania-online-csatornajan 
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Magyar Nemzet – 2021. február 26. 

A sötétségből a fény felé 

A IX–XI. század közötti időszakot a közvélekedés máig a sötét jelzővel illeti, de valójában „A 

keresztény Európa kiteljesedése” szemtanúi lehetünk. Adamik Tamás, az ELTE professor emeritusa 

ezt az alcímet adta az említett időszak latin irodalmát tárgyaló művének, a Latin irodalom az átmeneti 

korban címűnek. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/a-sotetsegbol-a-feny-fele-9434801 

Bors – 2021. február 26. 

Íme a kutyus, aki beszél és azt mondja: szeretlek! 

Az ilyen eredmények kapcsán már nem fognak kiröhögni, ha azt mondom, ötven év múlva a kutyák 

megszólalnak – magyarázta Csányi Vilmos, az ELTE etológia tanszékének alapítója. 

https://www.borsonline.hu/celeb/ime-a-kutyus-aki-beszel-es-azt-mondja-szeretlek-video/223760 

24.hu – 2021. február 27. 

Hatalmasnak látjuk ma a Holdat 

Szombaton 17:32-kor telihold kezd felkúszni az égre, az ELTE kutatói pedig erre az időpontra 

időzítették legújabb kísérletsorozatuk eredményének közlését, miszerint még annál is nagyobbnak 

látjuk a horizont közelében lévő nap- vagy holdkorongot, mint ahogy azt eddig hittük. 

https://24.hu/tudomany/2021/02/27/szuperhold-telihold-hold/ 
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Index – 2021. március 1. 

Ha napkitörésről van szó, a mesterséges intelligencia sem tökéletes 

Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem, illetve az ELTE csillagászprofesszora és az ő nemzetközi 

kutatócsoportja, köztük fiatal kutatóként a Nők a Tudományért díjat elnyerő dr. Korsós Marianna a 

területen áttörésnek számító eredményről számolt be a tekintélyes, Nature Astronomy című 

folyóiratban. 

https://index.hu/techtud/2021/03/01/ha-napkitoresrol-van-szo-a-mesterseges-intelligencia-nem-

tokeletes/ 

ComputerWorld – 2021. március 1. 

Földi műholdvevő állomás épült Szombathelyen 

Sikeres szakmai teljesítménnyel zárult az ELTE Informatikai Karának komplex oktatási és kutatási 

célokat támogató projektje. Az asztorfizikai alprojekt keretében egy világviszonylatban is korszerű 

földi műholdvevő állomás épült Szombathelyen a Gotthard Obszervatórium területén. 

https://computerworld.hu/karrier/foldi-muholdvevo-allomas-epult-szombathelyen-video-

291209.html 

Turizmus.com – 2021. március 1. 

Elhunyt Bakonyi Erika, a lengyel képviselet egykori vezetője 

Bakonyi Erika (1944–2021) az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett lengyel-történelem szakos 

diplomát, s már a diákévek alatt a turizmus szolgálatába szegődött, kiváló lengyel nyelvtudása révén 

idegenvezetést vállalt tanulmányai mellett. 

https://turizmus.com/szemelyi-hirek/elhunyt-bakonyi-erika-1173763 

Alföld Online – 2021. március 1. 

A kultúra újrahasznosításáról 

Mezei Gábor 1982-ben született Gyöngyösön, Miskolcon nőtt fel, Budapesten él. Költő, első 

lírakötete 2012-ben jelent meg függelék., a második 2016-ban natúr öntvény címen. Az ELTE 

tudományos munkatársa, a Műút szépirodalmi szerkesztője. 

http://alfoldonline.hu/2021/03/a-kultura-ujrahasznositasarol/ 

Dehir.hu – 2021. március 1. 

Száz éve elfeledett dinoszaurusz-lelőhelyeket fedeztek újra fel Erdélyben 

Száz éve elfeledett dinoszaurusz-lelőhelyeket fedezett fel újra a Magyar Természettudományi 

Múzeum és az ELTE-TTK Őslénytani Tanszékének munkatársa által vezetett nemzetközi kutatócsoport 

Erdélyben, a Hátszegi-medence területén - közölte a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) 

hétfőn. 

https://www.dehir.hu/vilag/szaz-eve-elfeledett-dinoszaurusz-lelohelyeket-fedeztek-ujra-fel-

erdelyben/2021/03/01/ 
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Székesfehérvár.hu – 2021. március 1. 

Totójátékot hirdet az aranybulla könyvtár a beporzók napja alkalmából 

A beporzók napját 2018 óta tartják meg minden évben március 10-én, az ELTE egyik oktatójának és 

hallgatójának a javaslatára. Így kívánják felhívni a figyelmet a beporzást végző rovarokra, amelyek 
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világszerte pusztulnak, főleg az északi féltekén. 

https://www.szekesfehervar.hu/totojatekot-hirdet-az-aranybulla-konyvtar-a-beporzok-napja-

alkalmabol 

Veol.hu – 2021. március 1. 

Látta már a Balaton színeit a világűrből? 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara tette közzé Facebook-oldalán a 

lenyűgöző fotót. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/latta-mar-a-balaton-szineit-a-vilagurbol-4452070/ 
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Magyar Nemzet – 2021. március 1. 

Donald Trump ismét elnök akar lenni 

Magyarics Tamás, az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója a Magyar Nemzet 

megkeresésére rámutatott: Trump hétvégi beszéde után bizonyosra vehető, hogy 2022-ig továbbra is 

nagy befolyása lesz a Republikánus Párton belül. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/donald-trump-ismet-elnok-akar-lenni-9449006/ 

Metropol – 2021. március 2. 

Most megismerhetjük az ősi kínai asztrológia rendszerét és kialakulását 

Az előadást pedig Pap Melinda, az ELTE BTK Távol-keleti Intézet Kínai szakának egyetemi adjunktusa, 

buddhizmuskutató tartja, március 2-án, 17 órakor. 

https://metropol.hu/programok/most-megismerhetjuk-az-osi-kinai-asztrologia-rendszeret-es-

kialakulasat-226592/ 

Index - 2021. március 1. 

Meghalt Németh János, az Alkotmánybíróság volt elnöke 

Hétfőn hajnalban elhunyt Németh János, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke – közölte a hírt az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karának honlapja. 

https://index.hu/belfold/2021/03/01/alkotmanybiro-nemeth-janos-jogasz-meghalt-elte-elnok/ 
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Index – 2021. március 2. 

Volt elnökét gyászolja az Alkotmánybíróság 

Életének 88. évében, március 1-jén hajnalban elhunyt Németh János, a polgári eljárásjog professzora, 

az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság egykori elnöke. 

https://index.hu/belfold/2021/03/02/elhunyt-nemeth-janos-a-legendas-jogaszprofesszor/ 

M2 Petőfi TV – 2021. március 2. 

Látogatás az ELTE Ásványtárában 

Stábunkat Weiszburg Tamás, az ELTE TTK Ásványtani Tanszék vezetője kalauzolta végig az ELTE 

Ásványtárában, Pataky Csilla, az ELTE Alumni Központ osztályvezetője pedig „Az Egyetem megnyitja 

kapuit” című ELTE-s rendezvénysorozatról mesélt.  

https://www.szekesfehervar.hu/totojatekot-hirdet-az-aranybulla-konyvtar-a-beporzok-napja-alkalmabol
https://www.szekesfehervar.hu/totojatekot-hirdet-az-aranybulla-konyvtar-a-beporzok-napja-alkalmabol
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/latta-mar-a-balaton-szineit-a-vilagurbol-4452070/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/donald-trump-ismet-elnok-akar-lenni-9449006/
https://metropol.hu/programok/most-megismerhetjuk-az-osi-kinai-asztrologia-rendszeret-es-kialakulasat-226592/
https://metropol.hu/programok/most-megismerhetjuk-az-osi-kinai-asztrologia-rendszeret-es-kialakulasat-226592/
https://index.hu/belfold/2021/03/01/alkotmanybiro-nemeth-janos-jogasz-meghalt-elte-elnok/
https://index.hu/belfold/2021/03/02/elhunyt-nemeth-janos-a-legendas-jogaszprofesszor/


https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2021-03-02-i-adas/ 

(A felvételen 52:57-től.) 

Agronaplo.hu – 2021. március 2. 

Stresszfaktorok és stresszkezelés az őszi vetésű növényeknél 

A növényeket ért stresszhatások jelentős mértékben befolyásolják a termés alakulását. Mikor van 

szükség beavatkozásokra és milyen készítményekkel segíthetjük a stressz elleni küzdelmet? A növényi 

stressz folyamatairól, a stressz szindrómáról bővebben az ELTE kiadványában olvashatunk. 

https://agronaplo.hu/hirek/heti-fokusz-stresszfaktorok-es-stresszkezeles-az-oszi-vetesu-novenyeknel 

The Budapest Herald – 2021. március 2. 

Hungarian-Led Team Rediscovers Dinosaur Site in Transylvania 

An international team led by Budapest palaeontologist Gábor Botfalvai has rediscovered a unique 

dinosaur site in Romania’s Transylvanian region, the Hungarian Natural History Museum said. 

https://www.budapestherald.hu/europe/2021/03/02/hungarian-led-team-rediscovers-dinosaur-site-

in-transylvania/ 

24.hu – 2021. március 2. 

Magyar matematikus kapta a Schrödinger-díjat 

Erdős László 1990-ben szerzett matematikusdiplomát az ELTE-n, majd PhD-fokozatot a Princeton 

Egyetemen. 2013 óta dolgozik az Osztrák Tudományos és Technológiai Intézetben (IST) 

Klosterneuburgban, az Erdős Group vezetője. 2015-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező 

tagja, illetve az Academia Europaea tagja lett. 2016 májusában az MTA külső tagjává választották. 

https://24.hu/tudomany/2021/03/02/magyar-matematikus-erdos-laszlo-schrodinger-dij/ 

Megjelent még: HVG  

Válasz Online – 2021. március 3. 

„Mintha vírustagadókat támogatna az állam” – csúcstörténész a Magyarságkutatóról és az 

alternatív tudományról 

Az egyik legmagasabb nemzetközi pozíciót betöltő magyar történész jelenleg Molnár Antal, a Magyar 

Tudományos Akadémiáról leválasztott Történettudományi Intézet igazgatója, akit Ferenc pápa a 

minap a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezett ki. 

https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/ 

Mandiner.hu - 2021. március 2. 

Összefüggést találtak az alvás és a koronavírus között 

Az eredményeket összefoglaló tanulmányt az alváskutatás nemzetközi szaklapja, a Sleep közölte – 

olvasható az ELTE honlapján közölt összefoglalóban. A kutatók a felmérésben egészséges emberek 

alvását vizsgálták. Mint írják, a fertőzés terjedésével és a halálozásokkal kapcsolatos számadatok 

folyamatos követése, a szabadságunkat és a társas kapcsolatainkat jelentősen korlátozó intézkedések 

sajátos helyzetet teremtettek. 

https://mandiner.hu/cikk/20210302_osszefuggest_talaltal_az_alvas_es_a_koronavirus_kozott 

Megjelent még: webradio.hu - hir.ma - ma.hu - atv.hu - weborvos.hu - napi.hu - beol.hu - vaol.hu - 

baon.hu - bama.hu - zaol.hu - boon.hu - szoljon.hu - veol.hu - sonline.hu - feol.hu - duol.hu - haon.hu 

- heol.hu - kemma.hu - teol.hu - szon.hu - delmagyar.hu - gazdasagportal.hu - blikk.hu - kisalfold.hu - 

vital.hu – medicalonline.hu - life.hu – Vg.hu -  

Zaol.hu – 2021. március 2. 

10 km-es fészekmélység – Részletek a kanizsai földrengésről 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2021-03-02-i-adas/
https://agronaplo.hu/hirek/heti-fokusz-stresszfaktorok-es-stresszkezeles-az-oszi-vetesu-novenyeknel
https://www.budapestherald.hu/europe/2021/03/02/hungarian-led-team-rediscovers-dinosaur-site-in-transylvania/
https://www.budapestherald.hu/europe/2021/03/02/hungarian-led-team-rediscovers-dinosaur-site-in-transylvania/
https://24.hu/tudomany/2021/03/02/magyar-matematikus-erdos-laszlo-schrodinger-dij/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://mandiner.hu/cikk/20210302_osszefuggest_talaltal_az_alvas_es_a_koronavirus_kozott


Kedd hajnalban a Richter-skála szerinti 2,6-os erősségű földrengés rázta meg Nagykanizsa térségét. 

Bővebb tájékoztatásért felkerestük Timár Gábort, okleveles geofizikust, az ELTE Geofizikai és 

Űrtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/10-km-es-feszekmelyseg-reszletek-a-kanizsai-

foldrengesrol-4990231/ 

Mta.hu – 2021. március 3. 

A COVID-19-világjárvány hatása a mentális egészségre 

Milyen mentálhigiénés kihívást jelent az emberiség számára az elhúzódó járványhelyzet? Melyek a 

leggyakoribb problémák, és milyen megoldási javaslataik vannak rájuk a szakembereknek? Ezekre a 

kérdésekre válaszol az mta.hu számára írott összefoglalójában Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, az 

MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és 

Addiktológia Tanszékének vezetője és Király Orsolya, a tanszék adjunktusa. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/a-covid-19-vilagjarvany-hatasa-a-mentalis-egeszsegre-111251 

Megjelent még: Webbeteg.hu – Szeged.hu 

Magyar Nemzet – 2021. március 3. 

A KISZ legfelsőbb vezetésének tanácskozása a beatzenéről 

Az egyik leginkább problémásnak tartott rendezvénysorozatot az ELTE Eötvös Klubjában látták, ahol 

szinte csak beatzenei összejövetelek voltak, ahelyett – tette hozzá az állásfoglalás –, hogy eszmei-

politikai tartalommal megtöltött estéket szerveztek volna. 

https://magyarnemzet.hu/kultura/a-beat-mint-izlesrombolo-mufaj-9455438/ 

Promenád.hu – 2021. március 3. 

Online is elérhető a Korok, kultúrák, lelőhelyek kiadványa 

2018-ban indult az ELTE és egy német régészeti intézet tudományos együttműködése, amely egy új, 

komplex kutatással vizsgálta a dél-alföldi késő újkőkori telleket és településhálózatot 

roncsolásmentes, műszeres felderítéssel és különféle kapcsolódó módszerekkel. 

https://www.promenad.hu/2021/03/03/online-is-elerheto-a-korok-kulturak-lelohelyek-kiadvanya 

Qubit.hu – 2021. március 3. 

Felfalhatja az autonómiájuktól megfosztott magyar egyetemeket a Budapestre készülő kínai 

egyetem, a Fudan 

A következő lépésben más egyetemeken is indítanak a corvinusos MBA-hez hasonló, kettős diplomát 

adó képzéseket: a BME-n a műszaki és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos területeken, a 

Semmelweis Egyetemen orvosképzés indul, az ELTE-n kínai filozófiát és nyelvet tanítanak majd, a 

Corvinuson pedig egy újabb gazdaságtudományi double degree programot hoznak létre. 

https://qubit.hu/2021/03/03/felfalhatja-az-autonomiajuktol-megfosztott-magyar-egyetemeket-a-

budapestre-keszulo-kinai-egyetem-a-fudan 

444.hu – 2021. március 3. 

Politológusok az Orbán-kormány járványkezelésben eltöltött évéről 

Illés Gábor, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa szerint az Orbán-kormány viszonylag 

hamar rájött arra, hogy hogyan lehet a járvány kérdését behúzni abba a politikai logikába, amiben 

kényelmesen tud működni, beépítette a populista mítoszba, így a saját hatalmi céljaira ki is tudta 

használni a válság okozta lehetőségeket. 

https://444.hu/2021/03/03/politologusok-az-orban-kormany-jarvanykezelesben-eltoltott-everol 
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